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Ao Excelentíssimo Senhor 

Prof. Deley Oliveira 

Presidente da Câmara Municipal 

Nesta 

 

 

Senhor Presidente,  

 

O Vereador que este subscreve, em respeitosamente requerer que, após 

ouvido o plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações à Direção e 

aos Alunos do Colégio Militar de Paraíso, pela vibração o civismo e a disciplina 

no desfile de Aniversário de Paraíso. 

Ficou patente para os milhares de expectadores, durante a realização do 

desfile em comemoração ao aniversario desta cidade de Paraíso do Tocantins, 

dia 23 de outubro de 2018, a beleza com que foi revestida a Avenida Bernardo 

Sayão, quando o Colégio Militar entrou em cena, executando um desfile 

memorável. 

Foi gratificante perceber que, num país em que não se estar conservando 

valores essenciais de dignidade, surge o Colégio Militar para provar que nem 

tudo está perdido, pois, o que se constatou durante todo o desfile, foi a ordem, a 

disciplina, o civismo, a vibração de todos, provando amor à pátria e à nossa 

terra. 

Foi um desfile impecável, todos cumprindo à risca as instruções 

superiores; todos marchando com vigor e imponência; todos concentrados em 

sua missão; todos pisando firmes, cabeça erguida, olhar fixo, passos cadenciados 

e sincronizados, filas retilíneas, pelotões definidos; uniforme impecável. Tudo 

na mais perfeita harmonia e vibração. 

Desde o início, quando os alunos ainda estavam no setor de concentração, 

aguardando o momento de iniciar o desfile, todos se mantinham na mais perfeita 

ordem, em que durante a chuva se mantiveram em forma sem se dispersarem. 

Todos buscaram abrigo, mas, os alunos militares, não.  

São estes princípios que em nosso tempo estão escassos, que nos trazem a 

certeza que é disto que necessitamos para termos pessoas melhores, famílias 

melhores, uma sociedade melhor, uma cidade melhor, um estado melhor e um 

país melhor. 

 



Esta Câmara Municipal, reconhecendo a nobreza com que vem se 

conduzindo a Escola Militar de Paraíso, rende esta justa homenagem em forma 

de Moção de Aplausos, à Direção e à todos os alunos. 

 

 

Gabinete do Vereador, 31 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

Paulo Sérgio Diniz 

Vereador (PSC) 


